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JET1-3-TA 

 

தாங்கமுடியாத வேதனைனய, இயலானைனய 

ேியாதினய எதிர்ககாள்ள வதேன் உங்களுக்கு 

எங்ஙைம் உதேிடுோர் - நிகழ்ச்சி 3 

ஆன்கர்பெர்க்: இன்னைக்கு ஜான் அன்வகர்கெர்க் நிகழ்ச்சியில்: தீராத 

வேதனையுடம் இருக்கும்வொது முடிேில்லாத ேியாதியில் 

ேருத்தப்ெடும்வொது வதேைிடத்தில் இருந்து உதேினய கெறுேது 

எப்ெடி?  

வஜாைி எரிக்சன் டாடா:  என்ைால இத சகிக்க முடியல. இைி 

ஒருநாள் கூட என்ைால இத தாங்க முடியாது. இந்த முடத்னத தாங்க 

எைக்கு ெலன் இல்ல. ஆைா, வதேைாகிய கர்த்தாவே, நீர் இருந்தால் 

என்ைால் எனதயும் கசய்யமுடியும், இந்த கெலேைீத்னத கடப்வென், 

உங்கவளாட கெலன்  இருந்தால் அது நடக்கும்.  

டாக்டர் மைக்கேல் எஸ்கே: 

இவயசுகிைிஸ்தவுக்குள் ேிசுோசிகளாக இருக்கிை அகைரிக்கர்களாகிய 

நாம், இனத தேைாக புரிந்துககாள்கிவைாம். நம்முடினடய எண்ணம், நா 

இனத கசய்தால், வதேன் இதுலும் வைலாைேற்னை, உயர்ந்தனத புதிய 
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காரியத்னத அதி ஆவராக்கியத்னத, கசழிப்னெ தந்திடுோர் என்று 

நம்புகிவைாம். அப்ெடியிருந்தால் நிச்சயம் அதிகைாக 

வொராடிக்ககாண்டிருெரீ்கள். நீங்க வேதனைனய சந்திப்ெரீ்கள், MS உடன், 

புற்றுவநாயுடன், ெிப்வரானையால்கியா, தீராத தண்டுேட 

ேியாதியிைால், உங்க ோழ்க்னகயில் ேிரும்ொத ேியாதியில் 

அகப்ெடுேரீ்கள். அதைால, இங்க நா ெவுலினுனடய இனையியனல 

ெற்ைிககால்கிவைன். அேர் என்னை வநசிக்கிைார். என்வைல் 

கரிசனைவயாடு இருக்கிைார்.  

ஆன்கர்பெர்க்: எைது ேிருந்திைர்கள்: வஜாைி எரிக்சன் டாடா, 

வஜாைி ைற்றும் நண்ெர்கள் ஸ்தாெைத்தின் தனலேர், உடல் 

ஊைமுற்வைாருக்காக நடத்தப்ெடும் சர்ேவதச ஊழியங்கள் ைற்றும் Dr. 

னைவகல் எஸ்வல, மூடி வேதாகை கழகத்தின் மூத்த தனலேராகவும் 

கெல்வலாஷிப் வேதாக திருச்சனெயின் வொதகராக இருக்கிைார் 

கெகரன்ட்வுட், வடைன்சீ. இந்த ேிவசஷித்த ஜான் அன்வகர்கெர்க் 

நிகழ்ச்சியில் கலந்துககாள்ள உங்கனள அன்புடன் ேரவேற்கிவைாம்.  

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்வகர்கெர்க்:  நிகழ்சிக்கு உங்கனள 

ேரவேற்கிவைாம். என்னுனடய ேிருந்திைர்கள் வஜாைி எரிக்சன் டாடா 

ைற்றும் Dr. னைவகல் எஸ்வல, நாம் உெத்திரேங்கனள ெற்ைி 

வெசிக்ககாண்டிருக்கிவைாம். வநயர்களில் ெலர் இப்வொது, ேருத்தத்தின் 
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உெத்திரேத்வதாடு இருக்கிைரீ்கள். அது ஒருவேனள உணர்ச்சியின் 

தாக்கைாகவும் இருக்கலாம். உங்க வேனலனய நீங்கள் 

இழந்திருக்கலாம், ஒருவேனள குடும்ெ ெிரச்சனையாக இருக்கலாம், 

அல்லது அது ேியாதியாக கூட இருக்கலாம். அல்லது ஏதாேது 

இயலானையாகவும் இருக்கலாம், ஏவதாகோன்று உங்கனள 

சூழ்ந்திககாண்டு உங்கனள அழுத்திக்ககாண்டிருக்கலாம். எைக்கு 

ஞாெகம் இருக்குது என்னுனடய தாயாருக்கு லூ கிகெரிக் என்று 

ேியாதி இருப்ெனத அைிந்துககாண்ட நாள், ALS. அேங்க தன்னுனடய 

கநருங்கிய வதாழி இரண்டு ேருடங்களுக்கு முன்பு இவத ேியாதியில் 

வேதனைப்ெட்டனத ொர்த்திருந்தார்கள், நாங்கதான் அேங்கள அடக்கம் 

ெண்ணிவைாம். அதைால் அடுத்த இரண்டு ேருடம் அேங்களுக்கு 

என்ை நடக்கும் என்ெனத எங்க அம்ைாவுக்கு நல்லா கதரிந்திருந்தது. 

ஒருவேனள உங்களில் சிலர் அவத நினலயில் இருக்கலாம். இந்த 

நிகழ்ச்சி உங்களுக்காகத்தான். உங்கவளாடு வெசும்ெடியாை சிலர் 

நம்ைத்தியில் இங்கு இருக்கிைார்கள், ஒவ்கோருேராக அேர்கள், 

வதேன் தங்களுக்கு கசய்தேற்னை ெகிர்ந்திடுோர்கள், அேர்கள் எப்ெடி 

ெட்ட உெத்திரேத்னத சந்தித்தார்கள், இப்ெ என்ைைாதிரியாை 

உெத்திரேத்வதாடு இருக்கிைார்கள். னைவகல் உங்ககிட்ட இருந்து 

ஆரம்ெிக்கிவைன். 3 வேதாக காரணங்கனள கசால்லுங்க, சுருக்கைாக, 

எல்லாரும் ஏன் ஏவதாகோரு உெத்திரேத்திற்குள்ளாக கடந்து 

கசல்லவேண்டியிருக்கிைது என்ெதற்காை 3 வேதாக காரணங்கள்.  
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எஸ்கே: அனத இப்ெடி ெிரித்கதடுப்ெது கடிைம் ஜான், ஆைா எைக்கு 

கதரியும், ெடர்ந்து ேிரிந்த இேற்ைில், முதலாேதாக இருப்ெது, 

நிச்சயைா, ொேம்தான். ொேத்திற்காை ேினளவுகள் இருக்கிைது. நான் 

நினைக்கிவைன் நிச்சயைா ஒருேர், ஒரு ெிரட்னசயிைால் கண்டித்து 

உணர்த்தப்ெடும்வொது, முதலில் நாை கசய்கிை ேிஷயம், “ஓவக, 

வதேவை, அப்ெடின்ைா, நா கசய்தவதாடு இதற்கு ஏதாேது சம்ெந்தம் 

இருக்குவைா?” சங்கீதம் 107ல், சங்கீதக்காரன் எழுதுகிைார், “நிர்மூடர் 

தங்கள் ொதகைார்க்கத்தாலும் தங்கள் அக்கிரைங்களாலும் 

வநாய்ககாண்டு ஒடுங்கிப்வொகிைார்கள்.” சரி, இன்னும் ெல 

காரியங்கனள இதற்கு ஒப்ெிட்டு கசால்லமுடியும், ஆைா 

எல்லாேற்ைிற்கும் ஒரு ொதிப்பும் காரணமும் இருகிைது. 

இரண்டாேதாக, நாம் உெத்திரேப்ெடுேதற்கு காரணம் நாம் 

ேிழுந்துவொை உலகத்தின் சூழலில் இருக்கிவைாம். ெவுல் 

கசால்லும்வொது இந்த உலகம் கர்ப்ெவேதனைவயாடு, ைீட்ப்ெிற்காக 

ஏங்கியிருக்கிைது என்கிைார். நாமும்கூட, சிலவேனளகளில், இந்த 

நினலயில் இருக்கிவைாம். அதாேது, எைக்கு மூக்கு கன்ைாடிவொட்டு 

ெழக்கம் இல்லாை இருந்தது, ஆைா என் கண் ொர்னே ைாைிைது, 

குனைந்தது, எல்லாருவை வதய்ந்து ககாண்டுதாை இருக்கிவைாம்.  நாை 

ேிழுந்துவொை கலாசாரத்தில் இருக்கிவைாம், ேிழுந்துவொை உலகம். 

எைவே இதிைிைித்தைாக, தீய காரியங்கள் நடக்கிைது. ஆைா 

எதிர்ொராதேிதத்தில் இதற்கு எல்லாவை வதேன் தான் காரணம் 
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என்கிவைாம். ஆைா நாம் இருக்கும் சூழல் ேிழுந்துவொை, நினலயில் 

இருக்க அதில் தான் நாம் ோழ்ந்துககாண்டிருக்கிவைாம்.  

மூன்ைாேதாக, இது ககாஞ்சம் அகசௌகரியைாை ஒன்று,அதாேது 

ஒருவேனள வதேன் அனுைதித்திருக்கலாம். உெத்திரேத்தில் 

ெங்குள்ளேர்களாக இருப்ெனத ெற்ைி 1வெதுருேில் ொர்க்கிவைாம், 

அதாேது வதேனுனடய சித்தத்தின்ெடி கிைிஸ்துேிைிைித்தம் நாம் 

ொடனுெேிக்கிரேர்களாக இருந்திட ோய்ப்ெிருக்கிைது. 

இன்கைான்னையும் உங்களுக்கு கசால்லுகிவைன், இது எப்வொதும் 

இருக்கிை நினல கினடயாது. சிலவேனளகளில் என்னுனடய முட்டாள் 

தைத்திைால் சுய கசய்னகயிைால் நான் உெத்திரேப்ெடுேதுண்டு. ஆைா 

சில சையங்களில் கிைிஸ்துேின் நிைித்தம் நாம் ொடநுெேிக்க 

வேண்டியிருக்கும்.  அது எதற்காக என்ெதற்காை ேினட எைக்கு 

கதரியாது. ஆைா இந்த உெத்திரேத்தில் அேவராடு 

ெங்குள்ளேர்கலாகும்ெடி அேரும் வகட்டிருக்கிைார் அதற்காை காரணம் 

அடுத்த ோழ்க்னகக்குள் ெிரவேசிக்கும் ேனர நைக்கு புரியாத புதிராக 

இருக்கும்.  

ஆன்கர்பெர்க்: ஆைா, சிலர் இந்த ேிஷயத்தில் நம்ெிக்னக 

இல்லாைல் இருக்கிைார்கள், ைறுெடியும் அனத ெற்ைி நாை கதாடர்ந்து 

வெசிடலாம், அனத இப்ெ அப்ெடிவய னேத்திடலாம். ஆைா இப்ெ அந்த 

மூன்று ேிஷயங்கனள நைக்கு முன்ொக னேத்திட ேிரும்புகிவைன். 
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இப்ெ என்ை கசய்ய ேிரும்புகிவைன் என்ைால், வஜாைி, இது 

உண்னைதாைா, அதாேது இந்த ேியாதிகளிைால் அல்லது உணர்ச்சி 

ரீதியாை ெிரச்சனைகளால், ைை அழுத்தத்திற்குள் வொக முடியுைா, 

சரியா. நீங்க ெலேிதைாை நிகழ்வுகனளயும் அனுெேங்கனளயும் 

ேிேரித்து கசால்லியிருக்கிைரீ்கள். ைற்ைேர்களுக்கு ெிரவயாஜைைாக, 

உங்களிடம் சில காரணங்கள், இருகிகரன்று எைக்கு கதரியும், உங்க 

ோழ்க்னகயில் ெல கட்டங்களில் இந்த நினலனய நீங்கள் 

எதிர்ககாண்டிருக்கிைரீ்கள். அேற்ைில் ஒன்னை இந்த வநரத்தில் 

கசால்லுங்கள் அதிலிருந்து ைீண்டுேர வதேன் எப்ெடி உதேிைார். 

டாடா: ைை அழுத்தம் என்ை ோர்த்னதயில் னைக்வகல் இப்ெ கசான்ை 

எல்லா ேிஷயங்களும் அடங்கும். ைைிதர்களுனடய ோழ்ேில் இது 

ஒரு அங்கைாக இருக்கிைது. ோழ்க்னகயில் ஒரு ெகுதி. இவயசு 

கசால்கிைார், “இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உெத்திரேம் உண்டு,”அேர் 

ேினளயாட்டுக்கு அப்ெடி கசால்லல. கடிைைாயிருக்க 

உருோக்கப்ெட்டிருகிைது, னைக்வகல் இப்ெ ெகிர்ந்துககாண்ட எல்லா 

காரணங்களும் அதில் கொருந்தும். நா ைை அழுத்தத்திற்குள் இருந்தது 

எைக்கு நினைேிருக்கு, இப்ெவும் சில வேனலகள் அப்ெடியிருக்கும், 

குைிப்ொ நடு ஜாைங்களில் தான் நா ெடுக்னகயில் ெடுத்திருப்வென் 

என்னை ெிடித்துககாண்டிருக்கும் இந்த ோதம் எைக்கு கெரிய 

எதிரியாக வதான்றும். அதாேது, சக்கர நாற்காலில் உட்காரும்வொது 

என்ைால அனசய முடியும் எைெது வொல ொேனை கசய்திடுவேன், 
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ஆைா ெடுக்னகயில் என்ைால சுத்தைா அனசயவே முடியாது. அது 

எைக்கு ைிகப்கெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்கும்.   

வதேன் சர்ேேியாெி என்று எைக்கு கதரியும். என்வைாட இந்த சிைிய 

வேதனை அேருனடய வேதனைகளில் சிைிதளவு கொருந்தும் என்று 

எைக்கு கதரியும் அேர் நினைத்தால் இனத என்னை ேிட்டு 

அகற்ைிடவும் அேரால் முடியும். ஆைா அப்ெடி கசய்ய அேர் 

முன்ேரேில்னல, இனையியல் காரியங்கள் அனைத்தும் எைது 

சிந்தனையில் ஓடிக்ககாண்டிருக்கும். ஒன்னு கசால்லட்டுைா, சில 

வேனலகளில் ெிதாேிடம் என்ைால் வொக முடியாது. “உங்க கிட்ட 

ேர்ைதுக்கு ெயைா இருக்கு. உங்க சர்ேத்துேம் அச்சுறுத்துகிைது. 

அதைால், நீங்க தப்ொ நினைக்க ைாடீங்கதாை, அப்ொ, ஆைா 

இவயசுேிடம் வெச எைக்கு தயக்கைில்னல, ஏன்ைா, அதாேது, னைவகல் 

முன்ைாடி கசான்ை எல்லா காரணங்களும், அதற்கு கொருந்தும். நீங்க 

புரிந்துககாள்ேஙீ்க. நீங்க என்வைாடுகூட இருக்கீங்க.” சரி, இந்த 

ைாதிரியாை இனையியல் கண்வணாட்டங்கள் இனையியல் 

புத்தகங்களில் கொருந்தாது என்று எைக்கு கதரியும். அதுைட்டுைல்ல, 

ககாவலாகசயர் 2:9 ன்ெடி அேருக்குள், இவயசுவுக்குள், வதேத்துேத்தின் 

ெரிபூரணம் இருக்கிைது. அதாேது, ெிதாவும் குைாரனும் ஒன்ைாக 

இருக்கிைார்கள். ஆைால் நா என்னுனடய அறுனேசிகிச்னசயின் சிைிய 

கத்தினய எடுத்துக்ககாள்வேன், அதுதான் எதுவும் னகககாடுக்காத 

சையத்தில், இவயசு அங்கு இருப்ொர், இவயசு.  
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என்னுனடய ைை அழுத்தங்கள் சூழ்ந்த வநரத்தில் ஒன்னை நினைேில் 

ககாள்வேன் இவயசுனே ெற்ைி நான் இதுேனர வகள்ேிப்ெட்ட எல்லா 

ேிஷயங்களும் முற்ைிலும் உண்னைவய. எைக்கு நாவை 

கசால்லிக்ககாள்வேன், எைக்கு நாவை வெசிக்ககாள்வேன். என்னுனடய 

ஆத்துைாேிற்கு கசால்வேன், சங்கீதக்காரன் தாேனீத வொல, சங்கீதம் 

நாற்ெத்திரண்டு, “என்ைாத்துைாவே நீ ஏன் கலங்குகிைாய்? கம் ஆன், கம் 

ஆன். ஏன் கசார்ந்துவொகிைார்? ஏன் எைக்குள் தியங்குகிைாய்? “உன் 

இரட்சகராகிய வதேன் ைீது உன் நம்ெிக்னகனய னேத்திடு.” எைக்கு 

நாவை கசால்லிக்ககாள்வேன். ைைரீதியில் வகட்கப்ெடும் இல்னல 

முடியாது என்ெனத கொருட்ெடுத்த ைாட்வடன். அதாேது, வேதாகைம் 

சங்கீதத்தில் அனத ஊக்குேிக்கிைது. நைக்கு நாவை வெச வேண்டியது 

அேசியம். அப்ெடி கசய்யவேண்டும்,, சங்கீதத்தில் திரும்ெ திரும்ெ ெல 

இடங்களில் கசால்லப்ெட்டிருக்கிைது, நினைத்திடுங்கள், சிந்தியுங்கள், 

வதேனுனடய நன்னைனய ஒருவொதும் ைைந்துேிடாதிருங்கள்.  

அனத ெற்ைி வயாசிப்வென், ஓ, யாக்வகாபு வதேவைாடு வொராடியத்னத 

வயாசித்து ொர்ப்வென். சாமுவேனல ெற்ைி வயாசிப்வென் அேர் எெிவநசர் 

என்று கெயரிட்ட அந்த நினைவு தூனண நினைப்வென். இதுேனரக்கும் 

கர்த்தர் எைக்கு உதேி கசய்தார். இதுேனரக்கும் கர்த்தர் என்னை 

நடத்தி ேந்தார், நிச்சயைா இன்கைாரு அடி என்னை முன்வைாக்கி 

வொகச்கசய்ய அேரால் முடியும், ஏன்ைா நா அேருக்கு ஒரு அடி இடம் 

ககாடுத்தால், அேர் எைக்கு ெல ஆயிரக்கணக்காை னைல் தூரம் வொக 
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நம்ெிக்னக தருோர். இகதல்லாம் நிஜைாைனே என்று எைக்கு 

வதான்றுகிை காரியங்கனள எைக்கு நாவை நினைவு ெடுத்திட இப்ெடி 

கசய்திடுவேன்.  

ைை அழுத்தம், அதாேது, உணர்ச்சியின் சைன்ொடு தனலகீழாக 

ைாறும்வொது உண்டாகிை ஒரு நினல. அப்ெ முற்ைிலும் உனடந்து 

வொேரீ்கள் உள்ளாக ஒரு கேனலயும் ெயமும் துளிர்ேிடும். அப்ெ, 

இவயசு கிைிஸ்துனே ெற்ைியும் ெிதாோகிய வதேன் ெரிசுத்த 

ஆேியாைேனர ெற்ைி நைக்கு கதரிந்த உண்னைகனள 

அனசவொடும்வொது, இந்த உணர்ச்சியின் சீரற்ை நினல சைநினலனய 

அனடந்திடும். சுலெைாக சுோசிக்க உதேியாக இருக்கும். ைைசு 

இலகுோக ைாறும். புதிய நினல உண்டாகு, ேிசுோசம் ேளர்ந்திடும். 

ஓ, இவதா, அதிகானலயின் கேளிச்சம் உண்டாைது. நா உயிவராடு 

இருக்கிவைன். என்ைால முடியும். வதேனுனடய கிருனெயிைால், இனத 

நான் கசய்திடுவேன்.  

ஆன்கர்பெர்க்: னைவகல், ேியாதி, வநாய், இந்த உணர்ச்சியின் 

ெிரச்சனையில் ைை வசார்னே ஏற்ப்ெடுத்திடும், அது அளவுக்கு ைிஞ்சிை 

வசார்ோக இருக்கும். உலகவை இருண்டு காணப்ெடும், இல்னலயா. 

கசால்லுங்க, நீங்க கழுத்னத இறுக்கிட கசய்யும் நினலனய ஏற்க 

ைறுத்துேிட்டீர்கள்.   
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எஸ்கே: ஆைா, அேங்க உங்க கழுத்துல ஒரு இரும்ெ 

னேக்கும்வொது, அதற்கு ெின்ைால என்ை நாடாகும் என்ெனத 

கசால்ேதற்கு அேங்க முன்ேரவே ைாட்டாங்க, நீங்க நினைப்ெஙீ்க, சரி, 

இது இந்த ெிரச்சனைனயயும் ேியாதினயயும் குனைக்க உதவும் 

என்ைிருப்ெரீ்கள். அது ஒருசையத்தில் உங்கனள சக்கர நாற்காலியில் 

உட்கார னேத்திடும். ஆைா அதற்கு ெிைகுதான் அதனுனடய 

ொதிப்புகனள எதிர்காலத்தில் எதிர்ககாள்ள வநரிடும். எைக்கு அது 

சரியாக இருக்காது, அதாேது, ெல சையத்தில் எைக்கு வசார்னே 

உண்டாக்கிடும். ைை வசார்னே உண்டாக்கும், னதரியத்னத இழக்க 

கசய்திடும், கராம்ெ ெயைா இருக்கும், ைவுைைா இருப்வென், உட்கார 

ஆனசெடுவேன். இதுல நா சிக்கிககாள்ளப்வொேதில்னல, இந்த 

காரியத்னத சந்வதாஷைா நா வேை யாருக்காேது ககாடுத்திட 

ோஞ்னசயாயிருக்கிவைன் (சிரிப்பு) எைக்கு ஏன் என்ை வகள்ேி 

ைவுைைாயிருக்கிைது, ஆைா, “சரி, ஆண்டேவர, அதாேது, என்னைேிட 

இதற்கு ொத்திரோைாக இருக்கிை அவநகர் இருக்கிைார்கவள”. அதைால் 

இப்ெ இந்த ைை கசார்ோைது உங்க ோழ்நாள் முழுேதும் இந்த 

வேதனை ேலிவயாடு அகசௌகரியைாை நினலயில் இருக்க வேண்டும் 

என்ை எண்ணத்னத ககாடுத்திடும். அனததான் வஜாைியும் 

கசான்ைார்கள், உங்கள் நினலனய ேிட்டு கேளிவய ேந்திடுேரீ்கள். 

வேை ஒரு காரியத்னத கசய்திடுேரீ்கள், அது ஒருவேனள 

இயலானையில் இருப்ெேர்களுக்காக இருக்கலாம், அல்லது 
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என்னுனடய ேலி என்னுனடய ெிரச்சனை என்ை ேட்டத்னத ேிட்டு 

கேளியில் ேந்திடலாம். அப்ெடி கசய்தால், நான் நினைக்கிைன், 

இதுதான் கிைிஸ்துவுடைாை நம்முனடய நடக்னகனய குைிப்ெதாக 

இருக்கும்.  

ஆன்கர்பெர்க்: இப்வொதும் ஒரு இனடவேனள எடுத்துக்ககாள்வோம். 

நாம் திரும்ெ ேந்ததும், ஒரு திைவுவகால் வகள்ேினய குைித்து வெசிட 

இருக்கிவைாம். நாம் எல்லாரும் உெத்திரேப்ெடுேது வேதத்னத 

சார்ந்ததா? இனத வகட்டுக்ககாண்டிருக்கிை உங்களிடம் வகட்கிவைன், 

நாம் எல்லாரும் உெத்திரேப்ெடவேண்டும் வேதம் கூறுகிைதா? 

ஒருவேனள வஜாைினய வொல இல்லாைல் இருக்கலாம், னைக்வகனல 

வொல இல்லாைல் இருக்கலாம், அனதேிட அதிகைாயிருக்கலாம், 

ஆைா ஏவதாகோரு ேிதத்தில் உெத்திரம் இருக்கிைது. வேதத்தில் இனத 

ெற்ைி எங்கு கசால்லப்ெட்டிருக்கிைது? அகைரிக்காேின் வைற்கத்திய 

சமுதாயத்தில் இந்த இனையியனல கேளிப்ெதும் சிைிய தீெங்களாக 

இருக்கிவைாம். அனத துரிதைாக உங்களுக்கு எடுத்து கசால்ல 

ேிரும்புகிவைன். அப்வொஸ்தலைாகிய ெவுலுக்கு வதேன் ககாடுத்த 

அனழப்னெ ெற்ைி ொர்க்க இருக்கிவைாம், அதில் என்ை 

கசால்லப்ெட்டிருக்கிைது. நாம் திரும்ெ ேந்ததும் அனத ெற்ைி ேிரிோக 

ொர்த்திடலாம். கதாடர்ந்து இனணந்திருங்கள்.  

***** 
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ஆன்கர்பெர்க்: ஆல்னரட், ைீண்டும் ேந்திருக்கிவைாம். நாம் வஜாைி 

எரிக்சன் டாடா ைற்றும் னைவகல் எஸ்வல வுடன் 

வெசிக்ககாண்டிருக்கிவைாம், உெத்திரேத்னத ெற்ைி இருக்கிவைாம், 

கொதுோக இந்த தனலப்னெ ெற்ைி நாை அதிகைாக எங்கும் 

ெகிர்ந்துககாள்ேது கினடயாது, ஆல்னரட். ஆைா, உண்னையில்  இது, 

வேதத்னத சார்ந்ததா?  ஒருசில ேசைங்கனள நாம் கூர்ந்து 

கேைிக்கும்ெடி உங்களுக்கு முன்ொக னேக்க ேிரும்புகிவைன், அதற்கு 

ெிைகு னைவகல சில வகள்ேிகள் வகட்க இருக்கிவைன். இவதா சில 

ேசைங்கள். ெிலிப்ெியர் 1:29, “கிைிஸ்துேின் நிைித்தைாக 

ொடுெடுகிைதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்ெட்டிருக்கிைது”,  “வதேனுனடய 

சித்தத்தின்ெடி ொடநுெேிக்கிைேர்கள்,” கேைிங்க, “வதேனுனடய 

சித்தத்தின்ெடி ொடநுெேிக்கிைேர்கள் நன்னை கசய்கிைேர்களாய் தங்கள் 

ஆத்துைாக்கனள உண்னையுள்ள சிருஷ்டிகர்த்தாோகிய அேருக்கு 

ஒப்புக்ககாடுக்ககடேர்கள்.” இன்கைான்னு, 1 வெதுரு 4, 

“ெிரியைாைேர்கவள, உங்கனள வசாதிக்கும்ெடி உங்கள் நடுேில் 

ெற்ைிகயரிகிை அக்கிைினயகுைித்து ஏவதா புதுனைகயன்று தினகயாைல், 

கிைிஸ்துேின் ைகினை கேளிப்ெடும்வொது நீங்கள் களிகூர்ந்து 

ைகிழும்ெடியாக அேருனடய ொடுகளுக்கு நீங்கள் ெங்காளிகளாைதால் 

சந்வதாஷப்ெடுங்கள்.” சரி, னைவகல், இந்த ேசைத்தின் கேளிச்சத்தில், 

அப்வொஸ்தலைாகிய ெவுனல ெற்ைி ொர்க்கலாம் இந்த ேிஷயம் 

அேருக்கு கொருந்துகிைதா என்று ொர்ப்வொம். வதேன் 
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அப்வொஸ்தலைாகிய ெவுனல புைஜாதிகளுக்கு சுேிவசஷத்னத 

ெிரசங்கிக்கும்ெடியாை கொறுப்னெ ககாடுத்தார், முழு சாம்ராஜ்யத்னத 

ெிடிக்கும்ெடி இந்த கெரிய கொறுப்பு அளிக்கப்ெட்டது, புதிய 

ஏற்ப்ொட்டில் கெரும்ொன்னையாை புஸ்தகங்கனள எழுதியேர், சரியா. 

அேனர அனழத்த வொது வதேன் அேரிடத்தில் என்ை கசான்ைார் 

என்ெனத எங்களுக்கு கசால்லி அனத ேிளக்கிடுங்கள்.  

எஸ்கே: ஞாெகம் இருக்குதா, யூதர்களுனடய அனுைதிவயாடு 

கிைிஸ்தேர்கனள துன்புருத்திடம் அதிகாரத்வதாடு இருந்தேர். அேர் 

தைஸ்குவுக்கு வொகிை ேழியில் குருடைாைார். இதற்கினடயில், 

அைைியா என்னும் தீர்க்கதரிசி தன்னுனடய தீர்க்கத்தரிச ஊழியத்னத 

கசய்துககாண்டுேந்தார், வதேன் அேரிடம் ேந்து கசால்கிைார், “நீ இப்ெ 

தைஸ்குவுக்கு வொகணும், வநர்கதரு என்னும் கதருவுக்கு வொ. அங்வக 

சவுல் என்ை வெர்ககாண்ட ஒரு ைைிதனை காண்ொய். நீ அேைிடம் 

கசால்ல வேண்டியதாேது, அதாேது, நீ எைக்காக 

கதரிந்துககாள்ளப்ெட்ட ொத்திரம். நீ அேனுக்கு ொர்னேனய 

அளித்திடுோய்.” என்று கசான்ைார். இப்ெ அைநியாஸ், இந்த நெர் 

ைிகவும் ெிரியப்ெடவேண்டியேர், அேர் வகட்க்கிைார், “ஆண்டேவர, இந்த 

ைனுஷனை ெற்ைி வகள்ேிெட்டிருக்கிைரீா? நா வைம்ெடுத்தி 

கசால்லுகிவைன். “உம்முனடய ெரிசுத்தோன்களுக்கு அேன் 

கசய்ேித்தனேகனள நீர் வகள்ேிப்ெட்டதில்னலவயா?” அதற்கு 

ஆண்டேருனடய ெதில், “நீ வொ, அேன் நான் கதரிந்துககாண்ட 
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ொத்திரைாயிருக்கிைான், வேறுெிரித்து, கண்கடடுக்கப்ெட்ட 

ஊழியைாயிருக்கிைான்.” அவதாடு வைலும் கசால்லுகிைார், “அேன் 

என்னுனடய நாைத்திைிைித்தம் எவ்ேளோய் ொடுெடவேண்டும் 

என்ெனத அேனுக்கு காண்ெிப்வென் என்ைார்.”  

ஆன்கர்பெர்க்: ஆைா, நல்ல கசய்தியும் இருக்கு வகட்ட கசய்தியும் 

இருக்கு.  

எஸ்கே: உங்களுக்கு கதரியுைா, இந்த ேிஷயத்துக்கு நா முன்ைால 

ேர ேிரும்ெல. அதாேது, எைக்கு கசழிப்பு  ஆவராக்கியம் புகழ் 

வேண்டும், ஆைா உெத்திரம் 101,1௦02 103 வேண்டாம். சரி இங்க, இேர் 

இந்த கசய்தினய கசால்ல வொகிைவொது, அந்தஇடத்தில், ெவுல், 

உண்னையில் தை ொர்னேனய திரும்ெ கெறுகிைார். இங்க 

சரித்திரத்தில் நாை வகள்ேிப்ெடுகிவைாம், அது உண்னைனய 

கசால்லுகிைது, அேர் கட்டப்ெட்டிருந்தார், சங்கிலியிைால் 

கட்டுண்டிருந்தார், ெலேிதைாைவசாதனைகளில் வொராட்டங்களின் 

ைத்தியில் கடந்து கசன்ைார். அதைால அகைரிக்கர்களுக்கு 

கண்வணாட்டத்தில் இல்லாத நினலதான் எைக்கு ஊழியம் 

கசய்ேதற்கும் வைலாை ஸ்தாைத்னத கெைவும் சுேிவசஷத்தின் 

நிைித்தம் ொடுெட வேண்டி இருக்கும்.   

ஆன்கர்பெர்க்: ெவுல் தான் கடந்து ேந்ததாக கசால்லும் சில 

ேிஷயங்கனள எங்களுக்கு எடுத்து கசால்ல முடியுைா, அவதாடு சகல 
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ஆறுதலின் வதேைாைேர் நம்னை எப்ெடி ஆறுதல் ெடுத்திகார் என்று 

கசால்லுங்கள் அதிைால் நாம் ைற்ைேர்கனள ஆறுதல் ெடுத்திட 

முடியும்.  

எஸ்கே: சரி, 2 ககாரிந்தியரின் துேத்தில் ொர்க்கும்வொது, ஒரு 

அருனையாை ெகுதி இருக்கிைது, ேசைங்கள் 3லிருந்து 7ேனர, சகல 

உெத்திரேங்கனளயும் நான் எதிர்ககாள்வோம், அதன் மூலைாக 

ைற்ைேர்களுக்கு ஆறுதல் கசய்த் தகுதியாகும்ெடி கற்றுககாள்வோம். 

ைற்ை ேழிொடுகள் அனைத்தும் 11ம் அதிகாரத்தில் 

கசால்லப்ெட்டிருக்கிைது கனசயடிகள், நீரில் மூழ்கிைது, கப்ெற்வசதம், 

ொம்பு கடி, ஜைங்களால் ேந்த வைாசங்கள், எல்லா ஆெத்துகள், 

கள்ளர்கள் திருடர்கள். அது ைிகவும் ஆெத்தாைதாயிருந்தது. அதற்கு 

ெிைகு அேர் கசால்லுகிைார், “இது எல்லாத்துக்கும் வைல சனெகளிைால் 

உண்டாை துக்கம்.” ஆைா இகதல்லாேற்னையும் கிைிஸ்துவுக்குள் 

ைகினைகயை கருதுேதாக கூறுகிைார்.இன்னும், அதாேது, நான் 

நினைக்கிவைன் ெவுலினுனடய உெத்திரேத்தின் ோழ்க்னக 

ஆராயும்வொது, அேருக்கு ஒரு ேியாதி இருந்தனத ொர்க்க முடியும், 

அது என்ைகேன்று உறுதியாக நைக்கு கதரியாது, அதிலிருந்து வதேன் 

அேனுக்கு ேிடுதனல ககாடுக்க ேில்னல.  

இவயசுகிைிஸ்தவுக்குள் ேிசுோசிகளாக இருக்கிை அகைரிக்கர்களாகிய 

நாம், இனத தேைாக புரிந்துககாள்கிவைாம். நம்முடினடய எண்ணம், நா 
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இனத கசய்தால், வதேன் இதுலும் வைலாைேற்னை, உயர்ந்தனத புதிய 

காரியத்னத அதி ஆவராக்கியத்னத, கசழிப்னெ தந்திடுோர் என்று 

நம்புகிவைாம். அப்ெடியிருந்தால் நிச்சயம் அதிகைாக 

வொராடிக்ககாண்டிருெரீ்கள். நீங்க வேதனைனய சந்திப்ெரீ்கள், MS உடன், 

புற்றுவநாயுடன், ெிப்வரானையால்கியா, தீராத தண்டுேட 

ேியாதியிைால், உங்க ோழ்க்னகயில் ேிரும்ொத ேியாதியில் 

அகப்ெடுேரீ்கள். அதைால, இங்க நா ெவுலினுனடய இனையியனல 

ெற்ைிககால்கிவைன். வதேன் என்வைாடும் வஜாைிவயாடும் கசான்ைாரா 

என்று எைக்கு கதரியாது, “நீங்க எவ்ேளோய் ொடுெடுேரீ்கள் என்று 

உங்களுக்கு காண்ெிப்வென்.” இல்ல ஆைா என்னுனடய உெத்திரேத்தில் 

னைவகலாக கசயல்ெடுேனத ேிட ெவுலாக அதிகைாய் கசயல்ெட 

வேண்டும் என்று ேிரும்புகிவைன்.  

ஆன்கர்பெர்க்: ஆைா, தன்னுனடய உெத்திரேத்தின் ைத்தியில் ெவுல் 

என்ை கசான்ைார் என்ெனத ெற்ைி ொர்க்கலாம், ஏன்ைா உெத்திரேத்தின் 

ஊடாக கடந்துவொய் ககாண்டிருக்கும் வநயர்கள் அனத வகட்க 

வேண்டும். ெவுலுக்கு இருந்து ெிரதாைைாை ஒன்று எல்லா புத்திக்கும் 

வைலாை சைாதாைம். நீங்க ைற்கைாரு உலகத்னத ெற்ைி 

கசால்லியிருக்கிைரீ்கள் அதாேது, உலகத்னத கடந்த சைாதாைம். அனத 

ெற்ைி ககாஞ்சம் கசால்லுங்கவளன்.  
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எஸ்கே: ஆைா, ைற்ை உலக நினல எைக்கு ைிகவும் ெிடித்த ஒன்று. 

நாை நினைக்கிை சைாதைம் வொல இருக்காது: ெிரச்சனைவய இல்லாத, 

ேலி இல்லாத, யுத்தம் இல்லாத இடைல்ல. அது இன்கைாரு 

உலகத்தில் இருப்ெது வொன்ைது, அேர் கசால்ேனதேிட, புரிந்துககாள்ள 

முடியாத சைாதாைம். அனத என்ைால் ேிளங்கிக்ககாள்ள முடியாது. 

நீங்க அனத ெற்ைி கசால்லியிருக்கீங்க, வஜாைி அனத ெற்ைி 

கசால்லியிருக்காங்க. ெல முனை நாவை அனத ெற்ைி 

கசால்லியிருக்வகன். என்னுனடய அனுெேத்தில், நீங்க அந்த ெிடிக்குள் 

சிக்குண்டு இருக்கும்வொது நீங்க ககாஞ்சம் நகர்ந்திடும் எண்ணம் கூட 

உங்களுக்கு ேருேதற்கு ோய்ப்ெிருக்காது, ஆைா வதேன் உங்கனள 

அதிகைாய் நிரப்ெிடுோர் நாங்கள் அனதவய ெற்ைிககாண்டிருப்ெரீ்கள். 

நீங்க ேலிவயாட இருக்கலாம், இன்னும் ைை வசார்வோடு இருக்கலாம், 

ஆைா இதிலும் கெரிதாைனே இருக்கிைது என்ெனத 

ேிளங்கிககாள்ேரீ்கள், அப்வொது எல்லா புத்திக்கும் வைலாை 

சைாதாைம் உங்கனள ஆளுனக கசய்யும். இந்த ொடுகளின் ைத்தியில், 

இந்த அகசௌகரியைாை நினலயில், அேர் உங்கனள வநசிக்கிைார், 

உங்கள் வைல் கரிசனையுள்ளேராக இருக்கிைார்.  

ஆன்கர்பெர்க்: வஜாைி, இந்த உெத்திரங்கள் என்று கசால்லும்வொது 

உங்கள் நினைேிற்கு ேருகிை ேசைங்கனள கசால்லுங்க, அவதாட 
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இந்த உெத்திரேத்தில் வதேன் எப்ெடி உதேி கசய்கிைார் என்ெனதயும் 

கசால்லுங்க.  

டாடா: சரி, ேசைங்களின் கெரிய ெட்டியனல நீங்க இரண்டு வெரும் 

கசான்ைஙீ்க, நா 2 ககாரிந்தியர் 1 ஆம் அதிகாரத்னத முன்னேக்கிவைன், 

அங்க அப்வொஸ்தலைாகிய ெவுல் ஆசியாேில் இருக்கும் தைது 

சவகாதரர்களுக்கு எழுதுகிைார், அதில் அேர் கசால்லுகிைார், “சவகாதரவர 

எங்களுக்கு வநரிட்ட உெத்திரேத்னத நீங்கள் அைியாதிருக்க எங்களுக்கு 

ைைதில்னல. என்ைகேைில் ெினழப்வொம் என்கிை நம்ெிக்னக 

அற்றுப்வொகத்தக்கதாக, எங்கள் ெலத்திற்கு ைிஞ்சிை அதிகைாை ொரம் 

உண்டாயிற்று.” ெவலா! எைக்கு புரியிது, ஏன்ைா நானும் அந்த 

நினலயில்தான் இருக்கிவைன். ஓ, வதேவை, இனத சைாளிக்கிைதுக்கு 

ெதிலா கசத்திடலாம் வொலிருக்கு. அதாேது, அப்வொஸ்தலைாகிய 

ெவுலுக்கும் அந்த நினலனை உண்டாயிருந்தது.  

ஆைா அேர் அடுத்த ேசைத்துல கசால்ைத கேைிங்க, இது 

ேல்லனையாைது, “நாங்கள் எங்கள் வைல் நம்ெிக்னகயாயிராைல் 

ைரித்வதானர எழுப்புகிை வதேன் வைல் நம்ெிக்னகனய இருக்கும் ெடி 

இப்ெடி ஆயிற்று.” நா ஒவ்கோருநாள் கானலயிலும் இந்த ேசைத்னத 

வயாசிக்கிவைன். அதாேது, உண்னையில், நீங்க எழுந்திருக்கிை வநரம் 

உங்களுக்கு கதரியும், ஆைா உங்கவளாட கண்கனள திைக்க முடியாத 

நினலயில் இருப்ெஙீ்க. எைக்கு என்னுனடய சிவநகிதி சனையல் 
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அனையில் காெி வொடா தண்ண ீஎடுக்கிை சத்தம் வகட்கும். அேங்க 

என்னுனடய ெடுக்னக அனைக்கு ேருோங்கன்னு கதரியும், 

என்னுனடய உடம்ெ துனடத்து ேிடுோங்க, என்னுனடய கானல 

கடன்கனள கசய்திடுோங்க, என்னை தயார் ெடுத்தி, சக்கர நாற்காலில் 

உட்காரனேத்து, குழினய அனைக்கு கூட்டீட்டு வொய், தனல 

ோரிேிடுோங்க, ெல்ல வதய்த்து ேிடுோங்க, மூக்க சுத்தம் கசய்ோங்க. 

ஆைா என்னுனடய கண்கள் மூடிவய இருக்கும், அப்ெ வயாசிப்வென்,    

என்ைால இத சகிக்க முடியல. இைி ஒருநாள் கூட என்ைால இத 

தாங்க முடியாது. இந்த முடத்னத தாங்க எைக்கு ெலன் இல்ல. ஆைா, 

வதேைாகிய கர்த்தாவே, நீர் இருந்தால் என்ைால் எனதயும் 

கசய்யமுடியும், இந்த கெலேைீத்னத கடப்வென், உங்கவளாட ெலன் 

இருந்தால் அது நடக்கும். அதைால உங்க சிரிப்ொ தாங்க, இவயசுவே. 

அேசரைா உங்க உதேி வேண்டும். இப்ெ உங்கனள எைக்கு காட்டுங்க.   

உங்களுக்கு நா கசால்கிவைன், அேங்க ஒரு கப் காப்ெிவயாடு ஏன் 

அனைக்குள் ேரும்வொது, ெரவலாகத்திலிருந்து அனுப்ெப்ெட்ட அந்த 

அழகாை புன்ைனக ஏன் புகத்தில் கதரியும். கடிைைாை வொராட்டம் 

தான்,. அனத கஜயித்வதன், அந்த நீண்ட ஆழ்ந்த ேல்லனைனய 

கெற்வைன். னைக்வகல் கசான்ைெடிவய எல்லா புத்திக்கும் வைலாை 

வதே சைாதைம் உண்டாைது. அனத நான் ோங்கேில்னல, எைக்குள் 

ககாண்டிருக்கிவைன். அனததான் ெவுல் இந்த ேசைங்களில் 

கசாலுகிைார் என்று எைக்கு வதான்றுகிைது. நாம் நம்ைீது நம்ெிக்னக 
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ககாண்டேர்களாக அல்ல, ைரித்வதானர எழுப்புகிை வதேைில் 

நம்ெிக்னக னேக்கும்ெடி ஆயிற்று.  

சரி, துரிதைாக கசால்கிவைன், உண்னையில் ஊைைாக இருக்கிை 

ஜைங்கள், அேங்க கானலயில் கண்ேிழிக்கும்வொது, ெடுக்னகனய 

ேிட்டு குதித்கதழும்ெி, சீக்கிரைாக குளித்து முடித்து, கானல உணனே 

எடுத்துககாண்டு, ஐந்து நிைிடைாேது வதேனுக்ககன்று ஒதுக்கி 

கஜெித்திடுோர்கள், அதற்கு ெிைகு அனேகளுனடய ேழக்கைாை 

காரியங்களால் அேர்கள் ேழிநடத்தப்ெடுெேராக இருந்திடுோர்கள்.  

அேருனடய ோர்த்னதகளில் கசால்லப்ெட்டிருக்கிைது, யாக்வகாபு 

நான்கில், இருப்ெது நீங்கதான். நீங்க கிைிஸ்தேராக இருந்தாலும் சரி, 

வதேன் எதிர்த்து நிர்ப்ொர். அேர் கெருனைனய எதிர்க்கிைார். 

கெருனையுள்ளேனை எதிர்த்து நிற்கிைார். ஆைால் – ேசைங்களில் 

இருக்கும் ஆைால் என்ை ோர்த்னத எைக்கு ெிடிக்கும் – வதேன் கிருனெ 

அளிக்கிைார், தாழ்னையுள்ளேர்களுக்கு அேர் கிருனெ அளிக்கிைார். 

தால்னையுள்ளேர்கள் என்று கசால்லப்ெடுெேர்கள் சாதாரணைாை 

ைக்கள், தங்களுனடய உெத்திரேங்களிைால், இரட்சகருனடய 

கரங்கனள தழுேிக்ககாண்டு தஞ்சம் புகுந்திட அேனர அன்ைி யாரும் 

இல்னல என்று கசால்லி அேனரவய அன்டிக்ககாண்டிருக்கிை 

ஜைங்களாக இருக்கிைார்கள். அேர்களுக்கு வொக வேறு எந்த இடமும் 

கினடயாது. அந்த உெத்திரேங்கள் அேர்களுனடய கால்கனள இறுக 

ெிடித்துககாண்ட கயிைாக ைாைியது, அதுவே அேர்கனள வேகைங்கும் 
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வொகாைல் சிலுனேனய வநாக்கி ேரும்ெடியாை ொனதயில் நடத்தி 

ககாண்டு ேருேதாக இருக்கிைது. அந்த சிலுனேயன்னடயில் தான், 

கல்ோரியில் தான், னைவகல் கசான்ை அந்த சைாதாைத்னத 

கெற்வைாம், நான் கசான்ை சந்வதாஷத்னதயும் அங்குதான் 

கெற்றுக்ககாண்வடாம், அது பூைிக்குரியதல்ல, நம்ெமுடியாதது, ஆைால் 

உண்னையாைது.  

ஆன்கர்பெர்க்: ைை அழுத்தத்னத குைித்து வெசிவைாம், ைை 

வசார்வுகனள ெற்ைியும் வெசிவைாம். உெத்திரேத்னத ெற்ைி வெசிவைாம். 

இப்ெ ைறுெடியும் ைை வசார்னே ெற்ைி ொர்க்க ேிரும்புகிவைன். 

உங்களுனடய கழுத்து உனடந்தத்னதயும் உங்கள் காலங்கள் 

நிரந்தைாைது என்ெனத அைிந்துககாள்ளும்வொது உங்களுக்கு, ேயது 17. 

உங்க ோழ்நாள் முழுேதும் எல்லாவை ைாற்ைத்வதாட இருக்கும் 

என்ெனத அைிந்துககாண்டீர்கள். நீங்க ொனையாை சுேற்ைில் 

வைாதிேிட்டீர்கள். அது ைாைப்வொேதில்னல. அது இன்னும் அதிக 

வைாசைாை நினலயாகத்தான் ைாைப்வொகிைது. இனத ேிட வேகைந்த 

ேிஷயமும் அதிக ைைவசார்னே உண்டாக்கிடாது எை நினைக்கிவைன். 

எதற்காக இத கசால்வைன்ைா, வநயர்கவள, உங்களில் சிலர் கூட இந்த, 

நினலயில் இருக்கிைரீ்கள். ைிகவும் வசார்ேனடந்த நினலயில் 

இருக்கிைரீ்கள். இதிலிருந்து அேங்க எப்ெடி கேளியில் ேரமுடியும், 

வஜாைி? வதேனுனடய ெதில் என்ை?  
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டாடா: இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுேனர நம்ெிக்னகனய ெற்ைி கசால்லவே 

இல்னல, இருந்தாலும் வேதாகம் நம்ெிக்னகயின் ோர்த்னதகளால் 

நினைந்திருக்கிைது. எைக்கு, நம்ெிக்னகயூட்டும் ெகுதியாயிருப்ெது 

ஏசாயா 35, “அப்கொழுது ஒருநாள் குருடரின் கண்கள் திைக்கப்ெட்டு, 

கசேிடரின் கசேிகள் திைவுண்டு வொம், அப்கொழுது முடேன் 

ைானைப்வொல் குதிப்ொன், ஊனையன் நாவு ககம்ெரீிக்கும்.” ஓ, னை 

குட்ைஸ், முடக்குோதம் என்கைன்னைக்கும் உள்ளது அல்ல! 

அதைாலதான், ெிலிப்ெியர் 3ம் அதிகாரத்தின்ெடி, ஆோலாய் – இந்த 

ெதம் எைக்கு கராம்ெ ெிடிக்கும் – இரட்சகருக்காக ஆேலாய் 

காத்திருக்கிவைன்,. கர்த்தராகிய இவயசு கிைிஸ்து, அேர் ேந்து 

என்னுனடய சரீரத்னத ைகினையுள்ள சரீரைாக உரு ைாற்ைம் 

கசய்திடுோர்.  

ெரவலாகத்திற்கு என்னுனடய சக்கர நாற்காலினயயும் ககாண்டு 

வொகலாம் என்று நினைக்கிவைன், ஏன்ைா ஒருவேனள – இது 

இனையியல் ரீதியில் சரியல்ல என்று கதரியும் – ஆைா முடிந்தால், 

இனத நான் முன்ொக னேத்து கசால்வேன், “இவயசுவே, நீங்க இனத 

ொர்க்க முடியுதா? நீங்க உலகத்தில் உங்களுக்கு உெத்திரேம் உண்டு 

என்று கசான்ைது சரிதான், ஏன்ைா இது உண்னையில் கெரிய 

உெத்திரேைா இருந்தது. ஆைா, கர்த்தராகிய இவயசுவே, இதில் நான் 

எவ்ேளவு கெலேைீைா இருந்வதவைா, அவ்ேளோய் உங்கனள 

சார்ந்துககாண்வடன். எவ்ேளோய் உங்கனள சார்ந்துககாண்டஏவைா, 
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அவ்ேளோய் உம்முனடய கெலத்னத நான் அைிந்துககாண்வடன். “ஓ, 

னை, குட்கநஸ்! உங்களுனடய ஞாைத்திற்கு நன்ைி, அதாேது நா 

எலும்பு ோதத்திைால ொதிக்கப்ெட்டிருந்வதன் இருந்தாலும் 

முடைாகேில்னல, ஏன்ைா நா இவயசுனே சார்ந்திடுன்வதன், அது 

கஷ்டம்தான், இருந்தாலும், எைக்கு அது, நம்ெிக்னகனய ககாடுத்தது.   

ஆன்கர்பெர்க்: இவதாட நாை முடித்துக்ககாள்ள ேில்னல, சரியா. 

அடுத்த ோரமும் இனத கதாடர்ந்திட இருக்கிவைாம். 

முடக்குோதத்வதாடு இருக்கும் ஜைங்கள், ோதவநாயில் இருப்ெேர்கள், 

புற்றுவநாயிைால் ொதிக்கப்ெட்டேர்கள், மூனள கட்டியிைால், லூ 

வகஹ்ரிஜ் ேியாதி, ைல்டிெிள் ச்கீவலவராசிஸ், இப்ெடிப்ெட்டேர்கள் 

ெடுக்னகயிவலவய நாட்கனள கழிக்க தைினையில் இருப்ெதாக 

உணரலாம், ஓவக, அேர் அைிந்துககாள்ள ேிரும்புகிை காரியம், 

என்னுனடய ோழ்க்னகக்கு என்ை அர்த்தம் இருக்குது? இப்ெ நா எங்க 

வொவேன்? என்ைால் எதுவும் கசய்யமுடியாது என்கிைார்கள், வஜாைி, 

சரி, நிச்சயைாக இனத ெற்ைி நாம் வெசிடலாம், இப்ெடிப்ெட்டேர்களின் 

ோழ்க்னகயின் வநாக்கம் என்ை வதேன் என்ை வநாக்கத்னத 

னேத்திருக்கிைார். வநயர்கவள, இனத நீங்கள் தேை ேிடவேண்டாம். 

அடுத்த ோரம் தேைாைல் ொருங்கள்.  
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***** 

எங்களுனடய கதானலக்காட்சி நிகழ்சிகனள காண 

இலேச ஜான் அன்ககர்கெர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்னெ ெதிேிைக்கம் 

கசய்திடுங்கள். 
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